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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL  
 
RESUMO: A pesquisa em questão tem como objeto de estudo a comunidade Kalunga, a qual 
habita a Serra Geral do Planalto Central do Goiás e sul do Tocantins, possuindo uma população 
estimada em 5.000 habitantes. Dentro de um país de grande dimensão como no caso do Brasil, 
há em si um cenário tão diverso em sua composição étnica, racial e cultural, que torna como 
um grande desafio assegurar direitos para promoção do bem-estar social do seu povo, sobretudo 
dos povos e comunidades tradicionais, como no caso Kalunga. É descabido que grande parte 
dessas comunidades se encontre ainda na invisibilidade, permeadas de embates por questões 
econômicas, fundiárias, processos de discriminação e exclusão social, pautadas no imaginário 
da escravidão ou do subjulgamento por sua condição de ser. Nessa perspectiva busca-se 
compreender, como a tutela jurídica dos conhecimentos tradicionais contribuiria para o 
etnodesenvolvimento da comunidade quilombola kalunga, do município de Cavalcante-GO.   
Os aportes iniciais mostram que inúmeros programas e ações sociais no Brasil têm evidenciado 
a multiplicidade de grupos culturalmente diferentes, e então labutado por uma promoção e 
mobilização social dessa realidade discrepante, o que gerou a denominação jurídico-social dos 
chamados “povos e comunidades tradicionais”; porém os mesmos têm sido insuficientes. Nota-
se que além da necessidade de políticas públicas que possibilitem o desenvolvimento, essas 
comunidades enfrentam ainda hoje um confronto com as questões fundiárias, onde uma questão 
mal resolvida se arrasta sem a devida solução. De acordo com o artigo 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é entendido que: “aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. A pesquisa realiza uma análise 
crítica da bibliografia pesquisada e dos dados oficiais disponibilizados, associada aos 
raciocínios hipotético-dedutivo e dialético, partindo das perspectivas gerais para os 
apontamentos finais pretendidos. Nesse caminho, utiliza como fonte de pesquisa livros, teses, 
doutrinas, jurisprudência, publicações em periódicos e legislação concernente à temática da 
pesquisa. Acreditando ser a interdisciplinariedade o caminho para o diálogo dos saberes das 
ciências sociais e humanas, tendo como pano de fundo apenas o positivismo epistemológico, 
pautando em subsídio oferecidos pela Sociologia, Históra e outras áreas dos saberes que 
dialigam com a Ciência Jurídica. Nesse contexto vislumbra-se como resultado do estudo, a 
necessidade de democratização do judiciário, para que os Kalungas, em um processo de 
autodeterminação como individuo dotado de direitos e saberes culturais, se reafirmem como tal 
e então construa dentro de seu território, embasado no que a natureza lhes oferece, um processo 
de desenvolvimento econômico com práticas de afirmação sobre seus direitos tradicionais. 
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